
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 26.05.2015 р. N 507

Київ

Про проведення ярмарків у місті Києві
Із змінами і доповненнями, внесеними

 розпорядженнями Київської міської державної адміністрації
 від 25 січня 2017 року N 51,

від 17 жовтня 2017 року N 1291
Відповідно до пункту 2 статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", підпункту 8 

пункту "а" частини першої статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 
Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку 
споживчих товарів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року N 833, 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 року N 516-р "Питання проведення 
продовольчих ярмарків", наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08 липня 
1996 року N 369 "Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі", 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за N 372/1397, Правила благоустрою 
міста Києва, затверджені рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року N 1051/1051, з метою 
забезпечення мешканців міста Києва якісними та безпечними продовольчими та непродовольчими 
товарами, продукцією рослинництва, тваринництва і продуктами їх переробки, іншими продуктами 
харчування, товарами першої необхідності та запобігання торгівлі у невстановлених місцях:

1. Проводити в місті Києві:
регулярні ярмарки з продажу продовольчих та непродовольчих товарів (далі - регулярні ярмарки);
у вихідні, передсвяткові та святкові дні ярмарки із продажу сільськогосподарської продукції, її 

переробки, плодоовочевих товарів, борошна, круп, макаронних виробів тощо (далі - сільськогосподарські 
ярмарки);

сезонні ярмарки з продажу продовольчих та непродовольчих товарів у певний сезон року (далі - сезонні 
ярмарки);

тематичні ярмарки з продажу окремих категорій продовольчих та непродовольчих товарів (новорічні, 
різдвяні, шкільні тощо) (далі - тематичні ярмарки).

2. Встановити, що адресний перелік регулярних ярмарків із зазначенням їх організаторів 
затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) за поданням Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на підставі пропозицій районних в місті 
Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств, що провадять свою діяльність у сфері торгівлі 
та підпорядковані Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), депутатів Київської міської ради.

3. Встановити, що проведення тематичних ярмарків здійснюється на підставі окремого розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням 
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) або, у разі необхідності, за спільним поданням Департаменту 
промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації). У розпорядженнях виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) про проведення тематичних ярмарків зазначаються адреса, 
строки, організатори проведення та програма культурно-масових заходів під час таких ярмарків. Проект 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо 
проведення тематичного ярмарку розробник (розробники) подає на погодження заінтересованим органам 



разом з погодженою в установленому порядку схемою розміщення об'єктів торгівлі на тематичному 
ярмарку.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Київської міської державної адміністрації

 від 25.01.2017 р. N 51)
Пропозиції щодо проведення тематичних ярмарок надають районні в місті Києві державні адміністрації, 

комунальні підприємства, що провадять свою діяльність у сфері торгівлі та підпорядковані Департаменту 
промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), депутати Київської міської ради та підприємства, установи, організації, що 
звертаються у встановленому порядку до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) не пізніше ніж за 30 календарних днів до їх проведення.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Київської міської державної адміністрації

 від 25.01.2017 р. N 51)
4. Встановити, що адресний перелік та графік проведення сільськогосподарських ярмарків, адресний 

перелік сезонних ярмарків із зазначенням строків проведення та організаторів на I та II півріччя поточного 
року формуються Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) на підставі пропозицій районних в місті Києві 
державних адміністрацій, комунальних підприємств, що провадять свою діяльність у сфері торгівлі та 
підпорядковані Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), депутатів Київської міської ради та 
затверджуються заступником голови Київської міської державної адміністрації, до повноважень якого 
належать питання в галузі торговельного обслуговування населення.

5. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації):

5.1. Подавати на затвердження заступникові голови Київської міської державної адміністрації, до 
повноважень якого належать питання в галузі торговельного обслуговування населення, адресний перелік 
та графік проведення сільськогосподарських ярмарків, адресний перелік сезонних ярмарків із зазначенням
строків проведення та організаторів на I півріччя наступного року до 15 грудня поточного року та на II 
півріччя поточного року - до 15 червня поточного року.

5.2. Рекомендувати керівникам підприємств харчової та переробної промисловості брати участь у 
проведенні ярмарків у місті Києві.

6. Визначити комунальні підприємства, що провадять свою діяльність у сфері торгівлі та підпорядковані
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації):

організаторами регулярних і сезонних ярмарків у місті Києві;
організаторами сільськогосподарських ярмарків у місті Києві спільно з районними в місті Києві 

державними адміністраціями;
організаторами тематичних ярмарків у місті Києві;
організаторами тематичних ярмарків у місті Києві спільно з підприємствами, установами, організаціями, 

що звертаються у встановленому порядку до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), у разі надходження відповідних звернень.

7. Комунальним підприємствам, зазначеним у пункті 6 цього розпорядження:
7.1. Надавати Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропозиції до адресного переліку та графіка 
проведення сільськогосподарських ярмарків, адресних переліків сезонних ярмарків із зазначенням строків 
проведення та організаторів таких ярмарків на I півріччя наступного року до 05 грудня поточного року та на
II півріччя поточного року - до 05 червня поточного року.

7.2. Протягом п'яти робочих днів з дня видання цього розпорядження надати до Департаменту 
промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) пропозиції щодо адресних переліків регулярних ярмарків із зазначенням їх 
організаторів та тематичних ярмарків із зазначенням адреси, строків та їх організаторів.

7.3. Розробити, з урахуванням Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного 
обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 
червня 2006 року N 833, наказу Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08 липня 
1996 року N 369 "Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі", 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за N 372/1397, проекти схем 
розміщення об'єктів торгівлі (намети, столи, лотки, низькотемпературні лотки-прилавки), передбачивши 



спеціалізовані зони з продажу окремих видів продукції (овочів і фруктів, м'яса і забитої птиці, яєць, 
молочних продуктів, риби, меду, олії тощо), на регулярних, сезонних і тематичних ярмарках у місті Києві, а 
також на сільськогосподарських ярмарках спільно з районними в місті Києві державними адміністраціями.

7.4. Погодити проекти схем розміщення об'єктів торгівлі на ярмарках у місті Києві, розроблених згідно з 
підпунктом 7.3 цього пункту, з Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та іншими відповідними органами 
у встановленому порядку.

7.5. Забезпечити у встановленому порядку розміщення та функціонування об'єктів торгівлі (намети, 
столи, лотки, низькотемпературні лотки-прилавки) під час проведення регулярних, сільськогосподарських, 
сезонних і тематичних ярмарків у місті Києві, а також проведення культурно-масових заходів (у разі 
необхідності).

7.6. Забезпечити дотримання Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської 
міської ради від 25 грудня 2008 року N 1051/1051, під час підготовки та проведення регулярних, сезонних і 
тематичних ярмарків у місті Києві, а також на сільськогосподарських ярмарках спільно з районними в місті 
Києві державними адміністраціями, в тому числі забезпечити здійснення заходів щодо встановлення 
біотуалетів, урн, контейнерів для збору побутових відходів, їх належного утримання, своєчасного 
вивезення сміття, прибирання території та відновлення порушеного благоустрою.

7.7. Опрацьовувати можливості проведення ярмарків у місцях, в яких недостатньо розвинена мережа 
закладів торгівлі для забезпечення мешканців продовольчими товарами, з урахуванням наявності під'їзних
шляхів і змоги перекриття руху міського транспорту.

7.8. Залучати в установленому законодавством порядку до участі в регулярних, сезонних і тематичних 
ярмарках у місті Києві, а також на сільськогосподарських ярмарках спільно з районними в місті Києві 
державними адміністраціями, безпосередніх виробників та переробні підприємства з різних регіонів 
України.

7.9. Під час проведення регулярних, тематичних, сільськогосподарських і сезонних ярмарків 
забезпечувати дотримання вимог законодавства у сферах безпечності та якості харчових продуктів, 
санітарного та метрологічного законодавства.

(пункт 7 доповнено новим підпунктом 7.9 згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 17.10.2017 р. N 1291)

7.10. Не допускати до реалізації продукцію, що не пройшла ветеринарно-санітарну експертизу та без 
наявності документів про походження й підтвердження безпечності та якості.

(пункт 7 доповнено новим підпунктом 7.10 згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 17.10.2017 р. N 1291,

у зв'язку з цим підпункти 7.9 та 7.10 вважати
 підпунктами 7.11 та 7.12 відповідно)

7.11. Забезпечувати інформування населення міста про проведення регулярних, сезонних і тематичних 
ярмарків у місті Києві, а також сільськогосподарських ярмарків спільно з районними в місті Києві 
державними адміністраціями, через засоби масової інформації, розміщення інформації на дошках 
оголошень у жилих будинках, розташованих біля місць проведення таких ярмарків.

7.12. У разі обмеження чи заборони руху транспортних засобів під час проведення регулярних, 
сільськогосподарських, сезонних і тематичних ярмарків у місті Києві забезпечувати розроблення, 
погодження в Управлінні патрульної поліції в м. Києві Департаменту патрульної поліції Національної поліції
України та подання на затвердження до Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) схем організації дорожнього руху на 
період проведення таких ярмарків.

(пункт 7 доповнено підпунктом 7.12 згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 25.01.2017 р. N 51)

8. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
8.1. Надавати Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропозиції до адресного переліку та графіка 
проведення сільськогосподарських ярмарків, адресних переліків сезонних ярмарків із зазначенням строків 
проведення та організаторів таких ярмарків на I півріччя наступного року до 05 грудня поточного року та на
II півріччя поточного року - до 05 червня поточного року.

8.2. Протягом п'яти робочих днів з дня видання цього розпорядження надати до Департаменту 
промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) пропозиції щодо адресних переліків регулярних ярмарків із зазначенням їх 
організаторів та тематичних ярмарків із зазначенням адреси, строків та їх організаторів.

8.3. Розробити спільно з комунальними підприємствами, зазначеними у пункті 6 цього розпорядження, з



урахуванням Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на 
ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року N 
833, наказу Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року N 369 
"Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі", зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 23 липня 1996 року за N 372/1397, проекти схем розміщення об'єктів торгівлі (намети, 
столи, лотки, низькотемпературні лотки-прилавки), передбачивши спеціалізовані зони з продажу окремих 
видів продукції (овочів і фруктів, м'яса і забитої птиці, яєць, молочних продуктів, риби, меду, олії тощо), на 
сільськогосподарських ярмарках у місті Києві.

8.4. Погодити спільно з комунальними підприємствами, зазначеними у пункті 6 цього розпорядження, 
проекти схем розміщення об'єктів торгівлі на сільськогосподарських ярмарках, розроблених згідно з 
підпунктом 8.3 цього пункту, з Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та іншими відповідними органами 
у встановленому порядку.

8.5. Забезпечити спільно з комунальними підприємствами, зазначеними у пункті 6 цього 
розпорядження, дотримання Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської 
ради від 25 грудня 2008 року N 1051/1051, під час підготовки та проведення сільськогосподарських 
ярмарків, в тому числі забезпечити здійснення заходів щодо встановлення біотуалетів, урн, контейнерів 
для збору побутових відходів, їх належного утримання, своєчасного вивезення сміття, прибирання 
території та відновлення порушеного благоустрою.

8.6. Опрацьовувати можливості проведення ярмарків у місцях, в яких недостатньо розвинена мережа 
закладів торгівлі для забезпечення мешканців продовольчими товарами, з урахуванням наявності під'їзних
шляхів і змоги перекриття руху міського транспорту.

8.7. Залучати в установленому законодавством порядку до участі в сільськогосподарських ярмарках 
безпосередніх виробників та переробні підприємства з різних регіонів України.

8.8. Забезпечувати інформування населення міста про проведення сільськогосподарських ярмарків 
через засоби масової інформації, розміщення інформації на дошках оголошень у жилих будинках, 
розташованих біля місць проведення таких ярмарків.

9. Просити Головне управління Національної поліції у м. Києві і Управління патрульної поліції в м. Києві 
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України забезпечувати в межах компетенції охорону 
громадського порядку, обмеження чи заборону руху транспортних засобів та регулювання руху всіх видів 
транспорту під час проведення регулярних, тематичних, сільськогосподарських і сезонних ярмарків, а 
також запобігати торгівлі у невстановлених місцях біля таких ярмарків у місті Києві.

(пункт 9 у редакції розпорядження Київської
 міської державної адміністрації від 25.01.2017 р. N 51)

10. Головному управлінню Держпродспоживслужби в м. Києві забезпечити здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) згідно з вимогами чинного законодавства під час проведення регулярних, 
сезонних, сільськогосподарських і тематичних ярмарків.

(пункт 10 у редакції розпоряджень Київської
 міської державної адміністрації від 25.01.2017 р. N 51,

від 17.10.2017 р. N 1291)
11. Просити ПАТ "Київенерго" здійснювати підключення торгових місць на регулярних, тематичних і 

сезонних ярмарках у місті Києві до електромереж за спрощеною (тимчасовою) схемою у встановленому 
порядку на строк проведення регулярних, тематичних і сезонних ярмарків за зверненнями їх організаторів.

12. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) забезпечувати внесення відповідних змін до маршрутів руху міського 
наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях слідування яких проходить через 
місця проведення регулярних, тематичних, сільськогосподарських і сезонних ярмарків відповідно до схем 
організації дорожнього руху, розроблених згідно з підпунктом 7.10 пункту 7 цього розпорядження.

(розпорядження доповнено новим пунктом 12 згідно з
 розпорядженням Київської міської державної адміністрації

 від 25.01.2017 р. N 51)
13. Комунальному підприємству "Київтранспарксервіс" спільно з Управлінням патрульної поліції в м. 

Києві Департаменту патрульної поліції Національної поліції України забезпечувати недопущення 
паркування транспортних засобів і порушень правил зупинки, стоянки в місцях проведення ярмарків та 
просити Управління патрульної поліції в м. Києві Департаменту патрульної поліції Національної поліції 
України забезпечувати дотримання водіями транспортних засобів вимог Правил дорожнього руху в місцях 
проведення ярмарків.

(розпорядження доповнено новим пунктом 13 згідно з



 розпорядженням Київської міської державної адміністрації
 від 25.01.2017 р. N 51,

 у зв'язку з цим пункти 12 - 15
 вважати відповідно пунктами 14 - 17)

14. Встановити, що у випадку зміни містобудівної ситуації, державних будівельних норм, зміни у 
розташуванні інженерних мереж, що унеможливлює проведення ярмарків у певному місці, до адресних 
переліків та/або графіків проведення ярмарків у місті Києві вносяться відповідні зміни у встановленому 
порядку.

15. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 19 серпня 2010 року N 629 "Про проведення продовольчих 
ярмарків у м. Києві".

16. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) забезпечити оприлюднення змісту цього розпорядження в засобах масової 
інформації.

17. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської 
державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

(пункт 17 у редакції розпорядження Київської міської
 державної адміністрації від 17.10.2017 р. N 1291)

 
Голова В. Кличко
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